
Bästa medlemmar! 

 

Äntligen ösregn!!? 

Nu verkar värmeböljan vara över för den här gången och det fina (läs varma) vädret är på väg 

bort. Många av er tycker som jag att ”fint” väder med temperaturer över 25 grader är ganska 

jobbigt i vardagen. Vi som inte kan svettas begränsas på ett sätt som ofta är ganska 

påfrestande. Jag vill därför dela med mig av hur jag tacklar den svenska sommaren. 

 

I mitt hem här i Hässleholm finns en portabel luftkonditionering som oftast är placerad i 

sovrummet (de varmaste nätterna samlas vi alla fem där inne). Luftkonditioneringen 

fungerar bra men jag hoppas att så småningom få till en bostadsanpassning med central AC 

så att hela huset blir tillgängligt även om det är 30 grader varmt. 

 

Utomhus finns tre saker som räddar min dag. Det är bilens AC, min kylväst och, kanske mest 

oväntat, min elcykel på jobbet. Med elcykeln tar jag mig snabbt fram utan ansträngning och 

blir samtidigt svalkad av fartvinden. Ingen stekhet bil att kliva in i och ingen promenad i solen 

utan skugga. Med alla hjälpmedel så klarar jag min vardag ganska bra, även om termometern 

närmar sig 30-strecket. 

 

Nu till nästa obligatoriska omnämnande av covid-19. Som för övriga samhället påverkar 

pandemin även Iktyosföreningen och våra möjligheter att träffas. I våras ersattes 

föreningshelgen och årsmötet av ett digitalt möte via tjänsten Zoom. På samma sätt utgår 

regionkonferensen i höst och istället har vi ett extra digitalt medlemsmöte. Läs mer om det 

på nästa sida. För er i regionerna som av samma anledningar kan ha svårt att träffas fysiskt 

så kommer Iktyosföreningen framöver kunna erbjuda ett Zoomkonto som man kan utnyttja 

även lokalt/regionalt. Känner ni er på något sätt osäkra på tekniken så hör av er så hjälper vi 

er gärna. Vi vill som alltid att så många som möjligt ska komma på våra möten. 

 

Ta hand om er alla så hoppas jag på att träffa många av er nästa år i stället! 

 

Vänliga hälsningar                                 

Mikael Gånemo 

Ordförande 

 


